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TITEL I: PRELIMINAIR 

I.1. Algemeen.  

§ 1. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent is een feitelijke vereniging opgericht voor onbepaalde duur door 

studenten in en rond Gent;  

§ 2. De naam van de vereniging wordt afgekort als ‘LVSV Gent’; 

§ 3. LVSV Gent is een volledig onafhankelijke afdeling van LVSV Nationaal; 

§ 4. Het secretariaat is gevestigd op het Kramersplein 23, 9000 Gent. 

I.2. Definities. 

In deze statuten worden de volgende definities voor bepaalde begrippen gehanteerd: 

§ 1. Gewone meerderheid: met gewone meerderheid wordt een meerderheid bedoeld waarbij het aantal stemmen voor 

het aantal stemmen tegen overtreft; 

§ 2. Bijzondere meerderheid: met bijzondere meerderheid wordt een meerderheid bedoeld waarbij het aantal stemmen 

voor in een twee derde verhouding staat tot het aantal stemmen tegen; 

§ 3. Stemgerechtigde leden: de leden en ereleden die tenminste zes weken voor de datum van de algemene vergadering 

een bijdrage hebben betaald; 

§4. Raad van Bestuur: de raad van bestuur is het orgaan met een residuaire bevoegdheid tot het stellen van alle 

handelingen in de dagdagelijkse organisatie en beleid van het LVSV Gent. De raad van bestuur bestaat uit alle 

bestuursleden die door de algemene vergadering verkozen zijn; 

§5. Algemene Vergadering: de algemene vergadering is het orgaan met een toegewezen bevoegdheid waarvan de 

bevoegdheden vermeld worden in deze statuten. De algemene vergadering bestaat uit de leden en ereleden die volgens 

deze statuten beschikken over stemrecht. 

TITEL II: STATUTAIR DOEL EN WERKING 

II.1. Statutair doel. 

Het LVSV Gent:  

§ 1. Stelt zichzelf als doel om studenten die het liberaal filosofische gedachtengoed genegen zijn te verenigen. Hiertoe 

organiseert zij activiteiten om de kritische en academische geest aan te scherpen; 

§ 2. Streeft de verspreiding van de liberale principes onder de studentenpopulatie na. Wanneer zij van oordeel is dat de 

liberale principes in het gedrang komen gaat het LVSV Gent ook over tot verspreiding en verdediging van haar idealen 

buiten de vaste studentenstructuren; 

§ 3. Kan wanneer haar belangen hierbij gebaat zijn samenwerken met andere verenigingen en organisaties. 
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II.2. Onafhankelijkheid.  

Het LVSV Gent behoudt zijn onafhankelijkheid in de maatschappij ten allen tijde. Zij zal zich niet verbinden met 

bepaalde politieke partijen en het bestuur zal zich ervan vergewissen dat de voorzitter en het politiek secretariaat onder 

geen beding gekoppeld zijn aan een politieke partij. 

II.3. Samenwerking. 

Het LVSV Gent kan indien zij dit gunstig acht steeds samenwerken met andere verenigingen en organisaties. Het LVSV 

Gent treedt bij een samenwerking ten allen tijde autonoom en zelfstandig op. Het bestuur dient op de hoogte gebracht 

te worden van een aanvraag tot samenwerking en kan de samenwerking afkeuren met gewone meerderheid. 

TITEL III: LEDEN 

III.1. Beperkingen met betrekking tot het dopen. 

Het LVSV Gent zal in geen enkel geval een studentendoop organiseren ter aanvaarding van nieuwe leden. 

III.2. Soorten leden en onderscheid.  

Er bestaan de volgende soorten leden binnen het LVSV Gent: 

§ 1. Leden: dit zijn personen die lid zijn geworden van het LVSV Gent door aankoop van een lidkaart. Zij beschikken 

over geen rechten, noch plichten buiten dan dat zij stemgerechtigd zijn op de algemene vergadering en eventuele andere 

rechten of plichten die deze statuten hen toekennen; 

§ 2. Ereleden: dit zijn personen die lid zijn geworden van het LVSV Gent door het leveren van een grotere financiële 

bijdrage dan de leden. De grootte van de bijdrage wordt bepaald door het bestuur. Zij beschikken over geen rechten, 

noch plichten buiten dan dat zij stemgerechtigd zijn op de algemene vergadering en eventuele andere rechten of plichten 

die deze statuten hen toekennen; 

§ 3. Aspiranten: dit zijn leden verkozen tot aspirant door de raad van bestuur. Zij hebben het recht om aanwezig te zijn 

op iedere bestuursvergadering waarop zij tevens over spreekrecht beschikken. Daarnaast beschikken zij in principe over 

geen rechten, noch plichten; 

§ 4. Bestuursleden: dit zijn leden verkozen door de algemene vergadering om bepaalde taken zoals beschreven in deze 

statuten op zich te nemen.   

III.3. Neohumanisme. 

Ereleden die hiertoe een bijdrage betalen hebben recht op een abonnement op het tijdschrift Neohumanisme dat door de 

redactie van het LVSV Gent verzorgd wordt. 

III.4. Uitsluiting leden. 

§ 1. Het bestuur kan wanneer dit het belang van de vereniging dient, beslissen om een lid uit te sluiten, of een persoon 

het lidmaatschap te ontzeggen. De raad van bestuur beslist hierbij bij bijzondere meerderheid en kan enkel overgaan tot 

stemming wanneer de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. 
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§ 2. Tegen deze beslissing staat geen beroep open. 

III.5. Uitsluiting ereleden.   

§ 1. Het bestuur kan wanneer dit het belang van de vereniging dient, beslissen om een erelid uit te sluiten, of een persoon 

het erelidmaatschap te ontzeggen. Het bestuur beslist hierover bij een gewone meerderheid en kan enkel overgaan tot 

stemming wanneer twee derde van de bestuursleden aanwezig zijn.  

§ 2. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de raad van bestuur zelf. Een beroep wordt ingediend bij gemotiveerd 

verzoekschrift binnen een maand nadat men kennis heeft genomen van de beslissing van de raad van bestuur. De raad 

van bestuur neemt vervolgens een weloverwogen besluit met een bijzondere meerderheid waarbij vier vijfde van de 

bestuursleden aanwezig zijn. 

TITEL IV: DE ORGANEN 

HOOFDSTUK I: DE ALGEMENE VERGADERING 

AFDELING 1: Bijeenroeping 

IV.1. Wijze van bijeenroeping. 

§ 1. De algemene vergadering is geen permanent orgaan en komt samen wanneer de raad van bestuur hen bijeenroept.  

§ 2. De bijeenroeping dient een week voor de samenkomst van de algemene vergadering te gebeuren op schriftelijke of 

elektronische wijze. 

§ 3. De raad van bestuur roept alle stemgerechtigde leden bijeen. Hiervoor stellen zij tien dagen voor een algemene 

vergadering een lijst op van alle stemgerechtigde leden.  

§ 4. Om een algemene vergadering bijeen te roepen dient de raad van bestuur hier met een gewone meerderheid toe te 

beslissen waarbij een meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn. 

IV.2. Verplichte bijeenroeping. 

De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen bij verkiezing van een nieuw bestuur. Dit dient 

minstens jaarlijks bij het einde van het academiejaar te gebeuren. 

AFDELING 2: Deelneming aan de algemene vergadering 

IV.3. Samenstelling. 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden en ereleden en wordt voorgezeten door diegene die daartoe aangeduid 

wordt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid. 

IV.4. Stemrecht. 

Alle stemgerechtigde leden kunnen in persoon stemmen. Stemmen bij volmacht is een gunst die de raad van bestuur in 

uitzonderlijke omstandigheden met een bijzondere meerderheid kan toekennen. 
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IV.5. Formaliteiten. 

De raad van bestuur houdt een lijst bij van alle aanwezige stemgerechtigde leden. 

AFDELING 3: Bevoegdheden van de algemene vergadering 

IV.6. Toegewezen bevoegdheid. 

De algemene vergadering beschikt slechts over de bevoegdheden die deze statuten haar toewijzen. 

IV.7. Bevoegdheden. 

De algemene vergadering is bevoegd om zo nodig te beslissen over: 

§ 1. De aanstelling van bestuursleden; 

§ 2. Het ontslag en kwijting van bestuursleden; 

§ 3. Goedkeuring van de jaarrekening; 

§ 4. Goedkeuring van statutenwijzigingen.  

IV.8. Vereiste meerderheden. 

§ 1. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over haar bevoegdheden vermeld in artikel IV.7., § 1. tot 

en met § 3. van deze statuten. 

Wanneer bij het stemmen in het kader van artikel IV.7, § 1. van deze statuten geen van de kandidaten voor een functie 

een absolute meerderheid behaalt, dan wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de twee best scorende 

kandidaten. Bij staking der stemmen bepaalt de voorzitter, na beide kandidaten gehoord te hebben, aan wie de functie 

toekomt. Wanneer een dergelijke staking der stemmen zich voordoet bij de verkiezing van de voorzitter wordt deze met 

de meeste anciënniteit aangesteld. 

§ 2. De algemene vergadering beslist bij bijzondere meerderheid over haar bevoegdheid vermeld in artikel IV.7., § 4. 

van deze statuten. 

IV.9. Verslag. 

Van de beslissingen van de algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de raad van 

bestuur die opgeroepen heeft tot de algemene vergadering.  

HOOFDSTUK II: RAAD VAN BESTUUR 

AFDELING 1: Samenstelling en stemrecht 

IV.10. Samenstelling. 

§ 1. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, twee politiek-secretarissen, een penning, 

een PR-verantwoordelijke, een activiteitenverantwoordelijke, een hoofdredacteur, een webmaster, een of twee 

sponsoringverantwoordelijke(n) en een onbepaald aantal gewone bestuursleden. 
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§ 2. De voorzitter kan afwijken van de bepalingen uit de eerste paragraaf van dit artikel. 

IV.11. Benoeming en beëindiging. 

§ 1. Het bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering voor een academiejaar. Er wordt van deze verkiezing 

een verslag opgemaakt. 

§ 2. Het mandaat van elk bestuurslid eindigt: 

1° Wanneer de bestuurder ontslag indient; 

2° Wanneer het bestuurslid uit zijn functie wordt ontheven; 

3° Bij het verstrijken van de termijn tot benoeming. Ieder mandaat eindigt van rechtswege na een academiejaar; 

4° Wanneer het bestuurslid zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn mandaat verder uit te oefenen. 

IV.12. Benoeming vice-voorzitter.  

De vice-voorzitter wordt verkozen door de raad van bestuur uit haar leden op haar eerste vergadering met gewone 

meerderheid. 

IV.13. Stemrecht. 

Elk bestuurslid heeft in principe stemrecht. 

IV.14. Aanwezigheid niet-bestuursleden. 

§ 1. De raad van bestuur kan op haar vergaderingen leden of niet-leden toelaten. Deze mogen de vergadering bijwonen. 

Het bestuur dient hierover te stemmen bij gewone meerderheid. 

§ 2. De personen die de vergadering bijwonen zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel hebben geen stemrecht, 

doch wel spreekrecht. 

AFDELING 2: Bevoegdheden 

IV.15. Residuaire bevoegdheid. 

§ 1. De raad van bestuur heeft een residuaire bevoegdheid.  

§ 2. De raad van bestuur beslist collegiaal over het dagelijks, organisatorisch, administratief en financieel bestuur van 

de vereniging. 

IV.16. Benoeming en vervanging bestuursleden. 

§ 1. De raad van bestuur kan bij strikte noodzakelijkheid aan door de algemene vergadering verkozen bestuursleden 

bepaalde functies, zoals vermeld in artikel VI.10 van deze statuten, toekennen. De raad van bestuur kan echter geen 

voorzitter, noch politiek secretaris in een dergelijke situatie benoemen. 

§ 2. De benoeming of vervanging dient te gebeuren met een bijzondere meerderheid waarbij een meerderheid van de 

bestuursleden aanwezig is. 
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IV.17. Participatieplicht. 

§ 1. Bestuursleden die hun taken niet naar behoren uitoefenen of gedurende lange tijd onrechtmatig afwezig blijven 

kunnen uit hun functie ontheven worden door de raad van bestuur door middel van een motie van wantrouwen. 

§ 2. Een motie zoals vermeld in paragraaf 1 van dit artikel wordt aangenomen bij bijzondere meerderheid waarbij een 

meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

AFDELING 3: Werking 

IV.18. Werking 

§1. De raad van bestuur beslist enkel over de zaken die op de agenda aangekondigd waren. 

§2. Bij wijze van uitzondering kunnen er bij strikte hoogdringendheid bepaalde agendapunten worden toegevoegd bij 

goedkeuring met een gewone meerderheid. 

IV.19. Gelijkheid. 

Buiten de voorzitter bestaat er geen hiërarchie aangaande de functies. Alle bestuursleden zijn gelijk. 

IV.20. Uitstel van beslissing 

Bepaalde agendapunten kunnen eenmalig uitgesteld worden wanneer hiertoe een gemotiveerd verzoek wordt ingediend 

door bestuursleden bij de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist hierover bij bijzondere meerderheid. 

IV.21. Continuïteit. 

Het bestuur zorgt ervoor dat er steeds een voorzitter leiding neemt. Wanneer de voorzitter zijn bevoegdheden niet meer 

kan uitoefenen, zal de vice-voorzitter zijn plaats innemen. Wanneer de vice-voorzitter de functie van voorzitter vervuld 

wordt er omwille van de continuïteit van de verenging door het bestuur onder haar leden een nieuwe vice-voorzitter 

aangeduid. 

IV.22. Voorzitter. 

§ 1. De voorzitter neemt een algemene leidende rol waar in de raad van bestuur. Hij vertegenwoordigt de vereniging 

naar derden toe nadat hij het bestuur hierover heeft geraadpleegd. 

§ 2. De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor. 

§ 3. De voorzitter stelt een agenda samen voor elke bestuursvergadering en stelt deze daarna ter beschikking van alle 

bestuursleden. Hij doet ten laatste 24 uur voor de aanvang van de vergadering. 

Bestuursleden kunnen agendapunten toevoegen tot 6 uur voor de start van de vergadering. De voorzitter dient deze 

agendapunten op de vergadering te behandelen. 

§ 4. Tevens beheert de voorzitter de rekeningen van het LVSV Gent samen met de penningmeester. 

IV.23. Hoogdringendheid. 
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De voorzitter kan in geval van hoogdringendheid maatregelen nemen in het kader van de algemene werking van het 

LVSV Gent. De voorzitter legt bij het nemen van maatregelen zoals bedoeld in dit artikel de nodige terughoudendheid 

aan de dag. De voorzitter brengt het bestuur van de genomen maatregelen op de hoogte. 

IV.24. Vice-voorzitter. 

§ 1. De vice-voorzitter vervult de functies van de voorzitter wanneer deze die zelf niet kan waarnemen. 

§ 2. De vice-voorzitter volgt de voorzitter op wanneer de voorzitter zijn functie niet meer kan of mag vervullen. 

§ 3. De vice-voorzitter kan daarnaast (al dan niet tijdelijk) nog andere taken vervullen die de voorzitter of het bestuur 

hem/haar toewijst met gewone meerderheid. 

TITEL V: FINANCIËN 

V.1. Algemeen.  

De leden (inclusief ereleden en bestuursleden) en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van 

de organisatie, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten, kunnen geen opbrengsten halen uit de 

organisatie waardoor zijn zich individueel verrijken, en bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave 

of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

V.2. Bevoegdheden en samenstelling. 

§ 1. In navolging van artikel IV.22., § 4. van deze statuten wordt het financieel beheer toevertrouwd aan de penning en 

aan de voorzitter. 

§ 2. Zij staan onder het directe toezicht van het bestuur en zijn verantwoording verschuldigd voor hun daden aan de 

leden van de algemene vergadering. 

§ 3. Er is een rekening geopend op naam van het LVSV Gent waartoe drie bestuursleden toegang hebben. Deze 

bestuursleden verkrijgen hun toegang vanwege deze statuten. De toegang wordt in de volgorde zoals hier bepaald, 

verleend in dalende rang: 

1° Penningmeester; 2° Voorzitter; 3° Politiek Secretaris; 4° Politiek Secretaris; 5° Secretaris; 6° Hoofdredacteur. 

Van de hiervoor genoemde personen met toegang tot de rekeningen dienen er steeds twee bestuursleden student aan de 

UGent te zijn. 

§ 4. De bestuursleden met toegang worden vastgesteld door de voorzitter conform deze statuten onmiddellijk na de 

verkiezing van de nieuwe bestuursleden. De verdeling van de toegang wordt op de algemene vergadering nadat het 

nieuwe bestuur verkozen is door de voorzitter aan het bestuur meegedeeld. 

§ 5. De bestuursleden met toegang zijn niet bevoegd voor het financieel beheer tenzij deze statuten dat aan hen 

toevertrouwd hebben. 

V.3. Boekhouding en jaarrekening. 



9 
 

§ 1. De (eenvoudige) boekhouding wordt gevoerd per academiejaar zoals vastgesteld door de Universiteit Gent. 

§ 2. Het overzicht van het actief en passief van het LVSV Gent wordt jaarlijks mondeling besproken op de algemene 

vergadering. Indien minstens vier stemgerechtigde leden hierom verzoeken verschaft de raad van bestuur een bondig 

schriftelijk financieel verslag. 

V.4. Openbaarheid van de rekeningen. 

§ 1. De penning zal een overzicht van de uitgaven en kosten van het LVSV Gent bijhouden. Dit overzicht zal vrij 

toegankelijk zijn voor de raad van bestuur. 

§ 2. De toegankelijkheid houdt in dat er minimaal elke vergadering van de raad van bestuur door ieder bestuurslid een 

overzicht kan gevraagd worden van het totaal vermogen (actief en passief) van het LVSV Gent. 

V.5. Onafhankelijkheid. 

Het LVSV Gent zal in zijn financieel beheer steeds onafhankelijk optreden. De rekeningen staan onder toezicht van de 

raad van bestuur. 

V.6. Inkomstbronnen.  

De inkomsten bestaan bij wijze van voorbeeld uit: 

1° Schenkingen, legaten en giften; 2° Wettige opbrengsten uit eigen vermogen, hieronder worden verstaan interesten 

uit gelden en beleggingen; 3° Sponsorgelden; 4° Lidgelden en erelidgelden; 5° Inkomsten uit occasionele commerciële 

daden. 

 TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING 

VI.1. Volmacht  

Het bestuur kan bij consensus aan individuele bestuursleden volmachten geven, ter volbrenging van taken van het LVSV 

Gent. Deze volmachten zijn steeds tijdelijk van aard en vervallen wanneer de oorzaak naar welke deze volmacht werd 

gegeven, te komen vervallen is. 

VI.2. Vertegenwoordiging 

Geen enkel bestuurslid, behoudens unaniem akkoord, kan spreken in naam van de vereniging. 

TITEL VII: STATUTENWIJZIGING 

VII.1. Initiatief. 

Elk bestuurslid kan ten allen tijde op eigen initiatief een ontwerp voor nieuwe statuten opstellen. Dit ontwerp wordt 

aangenomen door de raad van bestuur met een bijzondere meerderheid waarbij de helft van de bestuursleden aanwezig 

is. 
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Voorstellen tot statuutswijzigingen, dienen minstens vier weken voor de algemene vergadering aan het bestuur bekend 

gemaakt te worden. 

VII.2. Goedkeuring algemene vergadering. 

§ 1. Het ontwerp van nieuwe statuten zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering die beslist bij bijzondere 

meerderheid conform artikel IV.7., § 4. juncto artikel IV.8., § 2. van deze statuten. Het ontwerp moet ten laatste 

meegedeeld worden als bijlage bij de bijeenroeping van de algemene vergadering 

§ 2. De wijze van stemming (artikelsgewijs of in het algemeen) wordt door de raad van bestuur vastgesteld. 

TITEL VIII. ONTBINDING 

VIII.1. Vereffenaar. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer 

vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening. 

VIII.2. Vereffening van het vermogen. 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting 

of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan 

maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de 

goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het 

meest nabij komt.  


